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Åben dagsorden

759.
Kvarterløft i Brøndby Strand, økonomistatus.
Centralforvaltningen fremlægger herved opgørelse over forbrug
og fordeling af disponerede midler pr. 30. april 2007 til orientering.
Centralforvaltningen indstiller,
at økonomistatus tages til efterretning.

ad 759.

Redegørelse
KL. 01.11.20Ø09/00001-2007

760.
Kvarterløft - Status for 2001-2007.
Godkendelse af den årlige statusrapport til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
Projektet nærmer sig sin afslutning, og rapporten består i år
derfor af både en status for det forgangne år (herunder tids- og
finansieringsplan, status på de overordnede indsatsområder, og
de enkelte delprojekter), samt en evaluering af den samlede
projektperiode og plan for videreførelse og forankring af indsatsen efter 2007.
Centralforvaltningens redegørelse med bilag er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at Kvarterløfts ”Status for 2001-2007” godkendes.
Redegørelse
KL. 01.11.20A15/00023-2007

ad 760.
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761.
Kvarterløft - renovering af Naturlegepladsen på det Grønne
Overdrev.
Naturlegepladsen trænger på grund af vind og vejr og daglig
slitage til en grundig renovering.
Det vurderes, at renoveringen vil løbe op i ca. 125.000 kr.
Finansieringen afholdes over Kvarterløfts rammebeløb og betragtes som et led i forankringen; overgangen fra udviklingsprojekt i Kvarterløft til driftsprojekt i Teknisk Forvaltning.
Centralforvaltningens redegørelse med bilag er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at der indenfor Kvarterløftrammen hurtigst muligt igangsættes
en renovering af Naturlegepladsen på Det Grønne Overdrev.

ad 761.

Redegørelse
KL. 01.11.20A15/00024-2007

762.
Oversigt ultimo maj 2007 over budgetændringer m.v. for
2007.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

ad 762.

Redegørelse
KL. 00.01.00Ø10/00030-2007

763.
Overførsler fra 2006 til 2007.
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2007-2010, den 10.
oktober 2006, blev der indarbejdet en pulje på 5.948.000 kr. til
imødegåelse af forventede overførsler af uforbrugte drifts- og
lønmidler fra 2006 til 2007.
På Kommunalbestyrelsens møder i december 2006 samt februar og marts 2007 blev overførsler af uforbrugte drifts- og lønmidler bevilliget for i alt 16.254.000 kr.
Derfor ansøges nu om ”nulstilling” af den afsatte pulje til overførsler fra 2006 til 2007.
Centralforvaltningen indstiller,
at der gives negativ tillægsbevilling på 5.948.000 kr. til pulje
for forventede overførsler fra 2006 til 2007, og
at beløbet tilføres kassebeholdningen.
Redegørelse
KL. 00.01.00Ø02/00025-2006

ad 763.
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764.
Forslag til budget 2008 samt budgetoverslag 2009, 2010 og
2011 - Budgetbilag II.
Centralforvaltningen fremlægger det administrativt udarbejdede
budgetforslag bilagt de enkelte fagudvalgs indstillinger.
Centralforvaltningens redegørelse (Budgetbilag II) er vedlagt
sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at det administrative budgetoplæg danner udgangspunkt for det
videre budgetarbejde,
at fagudvalgenes forslag - samt forslag hvor Økonomiudvalget
er fagudvalg - til aktivitets-/serviceændringer (blokke), herunder drift/serviceændringer, indgår i det budgetmateriale, der
efter tidsplanen skal fremsendes til Økonomiudvalget den 6.
august 2007,
at Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding ultimo juni
2007 af skatter m.v., generelle tilskud og udligningsordninger indarbejdes som tekniske ændringer,
at de opgjorte administrative korrektioner pr. 25. maj 2007 indarbejdes i det administrative budgetoplæg, og
at Borgmesteren bemyndiges til at tilvejebringe budgetbalance
ved tilpasning af budgetrammer for den samlede drifts- og
anlægsvirksomhed.

ad 764.

Redegørelse
KL. 00.01.00Ø02/000044-2006

765.
Beretning nr. 153 - tilskud fra Ministeriet for Flygtninge,
Indvandrere og Integration - projekt ”Efteruddannelse 2006
af medarbejdere ved udbydere af danskuddannelse”.
Centralforvaltningen fremlægger beretning nr. 153 fra Kommunernes Revision til godkendelse.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at beretning nr. 153 godkendes.
Redegørelse
KL. 00.01.00K01/00031-2007

ad 765.

BLAD NR.
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766.
Udpegning af medlem og suppleant til Det Lokale Beskæftigelsesråd.
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 8. februar 2006 besluttet at nedsætte Det Lokale Beskæftigelsesråd i Brøndby
Kommune pr. 1. juni 2006.
Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer fra de organisationer, der ifølge lovgivningen kan deltage i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Kommunalbestyrelsen udpeger på samme måde en
suppleant for hvert medlem.
Til det sidst afholdte møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den
7. maj 2007 indstillede LO tidligere suppleant Bente P. Levring
som medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd. Bente P. Levring
vil på pladsen afløse Inga Larsen, der i stedet indstilles som
suppleant.
Jobcentrets redegørelse er vedlagt sagen.
Jobcentret indstiller,
at det af LO indstillede medlem udpeges til medlem af Det
Lokale Beskæftigelsesråd, og
at den af LO indstillede suppleant udpeges til suppleant af
Det Lokale Beskæftigelsesråd.

ad 766.

Redegørelse
KL. 00.01.00A15/00016-2007

767.
Prag - ændring af venskabsbysamarbejdet.
Borgmesteren i Prag har i brev af 27. april 2007 meddelt, at de
ønsker at ændre samarbejdet med Brøndby Kommune, således
at samarbejdet fremover kun sker mellem de enkelte skoler og
andre organisationer.
Prags borgmesters brev af 27. april 2007 er vedlagt sagen.
Borgmesteren indstiller,
at det meddeles Prag, at Brøndby accepterer den foreslåede
ændring af samarbejdet mellem de to kommuner.
KL. 00.05.01G01/00092-2007

ad 767.
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768.
Lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering
for andre - forlag til Brøndby Kommunes anvendelse og
administration af reglerne.
Lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre trådte i kraft den 1. juli 2006.
Såvel i Brøndby Kommune som i andre af landets kommuner
har lovens anvendelse og administration i praksis givet anledning til en lang række overvejelser af såvel etisk som administrativ karakter, herunder forholdet til den øvrige lovgivning, der
regulerer kommunernes muligheder for økonomisk samarbejde
med den private sektor.
Efter høring i kommunens forvaltninger og Chefgruppen fremlægger Centralforvaltningen den sagen vedlagte redegørelse af
16. maj 2007, der dels beskriver lovens muligheder og begrænsninger, og dels indeholder et konkret forslag til lovens anvendelse og administration i Brøndby Kommune.
Endvidere er sagen vedlagt 5 bilag, der knytter sig til den nævnte redegørelse.
Centralforvaltningen indstiller,
at Kommunalbestyrelsen siger ja til, at muligheden for at reklamere for andre på kommunens ejendomme og løsøre
udnyttes, og
at Centralforvaltningen herefter i givet fald udarbejder endeligt
oplæg til retningslinier og etisk regelsæt, som forelægges
Kommunalbestyrelsen til efterfølgende behandling.

ad 768.

Redegørelse
KL. 00.01.00P21/00005-2006

769.
Matr.nr. 14 q, Brøndbyvester by, BS, Strandskolevej 300 udvidelse af antenne for mobiltelefoni.
Telcon A/S har på vegne af Telia ansøgt om tilladelse til udvidelse af Telias eksisterende mobilsendestation på Brøndby
Strandskolen.
Udvidelsen sker som led i en generel renovering og opgradering af Telias site samt etablering af G3-mobiltelefoni i København.
Teknisk Forvaltning har i planmæssig henseende givet tilladelse, men bl.a. med krav om, at
• installationen minimeres så meget som muligt og forsøges
indpasset til byggeriet, fx ved indfarvning,
• antennen/installationen fjernes, når og hvis brugen ophører,
og
• masten også kan tillades benyttet til andre operatører.
Teknisk Forvaltning oplyser tillige, at ansøgningen skal byggesagsbehandles.
Børneforvaltningen har ingen indvendinger mod, at antennean-

ad 769.
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lægget på Brøndby Strandskolen udvides i henhold til ansøgningen fra Telcon A/S.
Centralforvaltningen oplyser, at ansøgninger om tilladelse til
opsætning af radiokommunikationsudstyr på bl.a. bygninger i
princippet skal imødekommes, og henviser til lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004 om etablering og udnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv., §§ 10 og 15.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at ansøgning fra Telcon A/S på vegne af Telia om udvidelse
af eksisterende mobilsendestation på Brøndby Strandskolen imødekommes, under forudsætning af, at installationen
minimeres så meget som muligt og forsøges indpasset til
byggeriet, fx ved indfarvning, at antennen/installationen
fjernes, når og hvis brugen ophører, og at masten også kan
tillades benyttet til andre operatører. Ansøgningen skal
endvidere byggesagsbehandles, og
at den årlige leje, der reguleres, forhøjes med 2.000 kr.
Redegørelse
KL. 82.16.05G01/00036-2007

770.
Teknisk Forvaltning, omplacering af medarbejderressourcer fra Materielgården til Rådhuset - byggesagsbehandler.
Teknisk Forvaltning foreslår, at der omplaceres lønsum fra Materielgårdens budgetramme til Teknisk Forvaltnings lønsum på
konto 06 til ansættelse af en byggesagsbehandler for at imødekomme de ressourcemæssige og kompetencemæssige krav på
byggesagsområdet.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der ansættes 1 yderligere byggesagsbehandler pr. 1. august 2007, og
at der i budget 2008 og overslagsårene omplaceres 475.000
kr. fra Materielgårdens budgetramme til Teknisk Forvaltnings lønsum på konto 06.
TMu. 269.
Redegørelse
KL. 00.01.00S04/00010-2007

ad 770.
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771.
Forslag til Lokalplan 122 A med tilhørende miljøvurdering
og forslag til kommuneplantillæg nr. 6 for erhvervsområdet
Vibeholm.
I forbindelse med planerne for byomdannelse og forskønnelse
af erhvervsområdet Vibeholm fremlægges forslag til Lokalplan
122 A med tilhørende miljøvurdering og forslag til kommuneplantillæg nr. 6.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at forslag til kommuneplantillæg 6 for erhvervsområdet Vibeholm vedtages og fremlægges til offentlig høring i perioden
fra den 20. juni 2007 til den 24. august 2007,
at forslag til Lokalplan 122 A for erhvervsområdet Vibeholm
vedtages og fremlægges til offentlig høring i perioden fra
den 20. juni 2007 til den 24. august 2007,
at miljøvurdering af Lokalplan 122 A godkendes og offentliggøres den 20. juni 2007 med en frist fra den 20. juni 2007
til den 24. august 2007 til fremsættelse af bemærkninger,
og
at der ved beslutning om anlæggelse af Priorparken Station
eller ved etablering af tunnelunderføring i krydset Hovedvejen/Tavleholmsvej vil blive udarbejdet en ny lokalplan for
det samlede erhvervsområde Vibeholm, svarende til områdeafgrænsningen af Lokalplan 122, idet der med disse tiltag vil ske en væsentlig ændring af plangrundlaget.
TMu. 270.

ad 771.

Redegørelse
KL. 01.02.05P16/00037-2006

772.
Lindelundsskolen, etablering af vej til P-plads - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives en anlægsbevilling på
110.000 kr. til ændring af sti fra Bredager til P-pladsen ved Lindelundsskolen.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 110.000
kr. til etablering af vej til P-pladsen på Lindelundsskolen, og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 110.000 kr. til
”Sikring af skoleveje”.
TMu. 274.
Redegørelse
KL. 05.13.10G00/00023-2007

ad 772.
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773.
Private fællesveje - betaling for kabellægning.
Grundejerforeningen Bakkegårdsvej har bedt om, at Kommunalbestyrelsens beslutning af 13. september 2006 om, at
grundejere på private fællesveje selv skal betale for ny vejbelysning, underkastes fornyet politisk behandling. Grundejerforeningen Bakkegårdsvej beder om, at grundejerne på private fællesveje enten friholdes økonomisk eller får deres ejendomsskat
reduceret.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at beslutningen om at pålægge grundejerne på de private fællesveje udgiften til kabellægning af vejbelysningen fastholdes.
TMu. 275.

ad 773.

Redegørelse
KL. 05.02.02G01/00003-2007

774.
Trafikhandlingsplan til høring.
Teknisk Forvaltning har udarbejdet et revideret forslag til Trafikhandlingsplan med en liste over forslag til forbedringer af trafikforholdende i Brøndby. Forslag til ny Trafikhandlingsplan foreslås sendt i høring.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at Trafikhandlingsplanen sendes i høring, og
at Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til endelig vedtagelse af Trafikhandlingsplan på udvalgets møde den 22.
august 2007, efter at høringen er afsluttet den 29. juni
2007.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at indstillingen anbefales med redaktionelle rettelser.
TMu. 276.

ad 774.

Redegørelse
KL. 05.13.00P20/00002-2007
775.
Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af
Strandparken I/S.
Statsamtet for København har den 30. december 2006 givet
Københavns og Frederiksberg Kommuner tilladelse til at udtræde af Strandparken I/S med virkning fra 31. december 2007. De
to kommuners årlige bidrag skal derfor fordeles på de tilbageværende kommuner.

ad 775.
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Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at merudgiften på 580.000 kr. indarbejdes i budgetlægningen
for 2008, og
at Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme for 2008 hæves
med det tilsvarende beløb.
TMu. 277.
Redegørelse
KL. 04.11.00P35/00004-2007
776.
Æblehaven, fjernelse og reetablering af cykelskure og garage/redskabsbygning - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 500.000
kr. til fjernelse og reetablering af cykelskure og garage/redskabsbygning ved Æblehaven i forbindelse med salget af
det nedlagte vejareal foran ældrecentret Æblehaven.
Der er ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at de nævnte bygninger nedrives og fjernes og nye faciliteter
opføres som foreslået,
at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 500.000
kr., og
at rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.

ad 776.

Redegørelse
KL. 82.06.00S05/00005-2007

777.
Esplanadeparken, Brøndby Strand - ansøgning til Realdania Fonden.
Teknisk Forvaltning fremlægger ansøgning til Realdania Fonden på baggrund af ”Esplanadeparken - Brøndby Strand Skitseforslag 29.05.2007” udarbejdet af Birk Nielsen Landskabsarkitekter. Forslaget indebærer en revitalisering af Esplanadeparken og fornyelse af pladsen mellem det kommende kulturhus og
stationen.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at ansøgningen godkendes og sendes til Realdania Fonden.
Øu. 758.
Redegørelse
KL. 82.18.00G01/00011-2007

ad 777.
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778.
Skoler, renovering af gulvbelægning 2007 - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på i alt
533.000 kr. til ekstraordinær renovering af gulve i kommunens
skoler.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet, og
at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på
533.000 kr. til ”Skoler, renovering af gulvbelægning 2007”,
og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 533.000 kr. til
”Skoler, renovering af gulvbelægning”.
BØu. 275.

ad 778.

Redegørelse
KL. 82.00.00S05/00020-2007
779.
Skoler, asfaltbelægninger i 2007 - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på 235.000
kr. til fortsat renovering af asfaltbelægninger ved kommunens
skoler.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet, og
at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på
235.000 kr. til ”Asfaltbelægninger ved skoler 2007”, og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 235.000 kr. til
”Asfaltbelægninger ved skoler”.
BØu. 276.
Redegørelse
KL. 82.00.00S05/00022-2007

ad 779.
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780.
Skoler, løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i
sportshaller 2007 - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på 113.000
kr. til istandsættelse af gulvet i Søholtskolens sportshal.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet,
at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 113.000
kr. til ”Skoler, løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i
sportshaller i 2007”, og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 113.000 kr. til
”Løbende vedligeholdelse af gulve i sportshaller”.
BØu. 277.

ad 780.

Redegørelse
KL. 82.00.00S05/00021-2007

781.
Skoleområdet - tilskud til renovering af naturvidenskabelige faglokaler.
I lighed med tidligere kan der søges støtte til renovering af naturvidenskabelige faglokaler hos Indenrigs- og sundhedsministeriet. Støtten gives under forudsætning af kommunens medfinansiering, der som minimum skal svare til det ansøgte beløb.
Folkeskolerne har afgivet ønsker til renovering, som vist på det
sagen vedlagte bilag A. Der søges om støtte på i alt 1.378.000
kr.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at der i 2007 gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling
på 3.078.000 kr. til ”Renovering af naturvidenskabelige faglokaler”,
at der i 2007 gives et negativ tillæg på 1.700.000 kr. til rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen ”Flytning af Ungehuset
og Scienceskolen”,
at der i 2007 gives en negativ tillægsbevilling (merindtægt) på
1.378.000 kr. til ”Renovering af naturvidenskabelige faglokaler”, samt
at der gives overførselsadgang fra 2007 til 2008 af anlægsbevillingen ”Renovering af naturvidenskabelige faglokaler”.
BØu. 278.
Redegørelse
KL. 82.18.00Ø34/00001-2007
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782.
Nørregårdsskolen - etablering af lokaler.
Lunten er et specialundervisningstilbud tilknyttet Nørregårdsskolen.
Det foreslås at etablere egnede lokaler på Nørregårdsskolen,
så Lunten placeres i sammenhæng med de øvrige klasser på
skolen.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at etableringen af lokaler og legeplads på Nørregårdsskolen
godkendes,
at der i 2007 gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling
på 450.000 kr. til ”Etablering af lokaler til Lunten”,
at der i 2007 givet et negativt tillæg på 450.000 kr. til rådighedsbeløbet ”Skoler og SFO`er, renovering af lokaler”,
samt
at mindreudgiften til husleje indarbejdes i budget 2008 og
frem.
BØu. 279.

ad 782.

Redegørelse
KL. 82.20.00S05/00013-2007

783.
Brøndbyvester skole - opsætning af lyddøre.
Brøndbyvester skole har til skoleåret 2007/08 gennemført klassesammenlægninger, så der bliver flere elever i nogle klasser.
Klasselokalerne på skolen er små, og der vil derfor være behov
for en ombygning for at kunne rumme klasserne.
Det foreslås, at der mellem tre klasselokaler opsættes lyddøre,
så lokalerne får flere anvendelsesmuligheder. Med lyddørene vil
det være muligt at have ét stort undervisningslokale, som kan
omdannes til to eller tre lokaler, hvor mindre hold kan undervises.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at ombygningen godkendes,
at der i 2007 gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling
på 275.000 kr.,
at anlægsudgiften afholdes af kassebeholdningen.
BØu. 293.
Redegørelse
KL. 82.20.00S05/00014-2007
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784.
Skoleområdet - tilskud fra Undervisningsministeriet til indkøb af computere til 3. klasserne.
Undervisningsministeriet udbyder under initiativ 1.3 under programmet ”IT i Folkeskolen” en pulje til kommunerne som tilskud
til indkøb af computere til elever i 3. klasse i skoleåret 2007/08.
Tilskuddet er betinget af, at kommunen medfinansierer med det
samme beløb, og der er afsat i alt 712.000 kr. af puljen til
Brøndby Kommune. Det er en forudsætning for tilskuddet, at
statstilskuddet skal anvendes til 3. klasserne, mens kommunens egen del kan anvendes mere bredt til computerudstyr mm.
på skolerne. Statstilskuddet vil i 2007 blive anvendt til indkøb af
bærbare computere med trådløs opkobling til Internettet. Det
eksakte antal vil afhænge af forhandling med leverandører af
computere.
Den kommunale medfinansiering skal anvendes dels til opgradering af en del af den eksisterende maskinpark dels til etablering af elektroniske tavler på skolerne.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at ansøgningen godkendes,
at der i 2007 gives en tillægsbevilling (merudgift) på 712.000
kr. til indkøb af computere, og
at der i 2007 gives en negativ tillægsbevilling (merindtægt) på
712.000 kr. svarende til Undervisningsministeriets tilskud.
BØu. 294.

ad 784.

Redegørelse
KL. 83.01.02Ø39/00002-2007

785.
Job- og Aktivitetscenter Sydvest, brandsikring - anlægsbevilling.
Job- og Aktivitetscenteret har i 2006 gennemført en række ændringer i bygningsindretningen på Hesselager 7-11. Teknisk
Forvaltning har konstateret, at ombygningen medfører, at der
skal etableres en række brandsikringsmæssige foranstaltninger.
Der ansøges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på
350.000 kr. hertil.
Der er ikke afsat beløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 350.000
kr. til etablering af brandsikringsmæssige foranstaltninger
på JAC Sydvest,
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at

beløbet finansieres over taksterne på institutionen over en
periode på 5 år, og
at beløbet finansieres af kassebeholdningen.
SOSu. 202.
Redegørelse
KL. 14.12.15S05/00001-2007

786.
Ældreboligerne Glentemosen etape 1, inddækning af altangange og elevatortårne - tillæg til anlægsbevilling.
Godkendelse af fornyet projektoplæg til inddækning af de åbne
altangange og elevatortårne, herunder afholdelse af den kommunale andel af udgiften hertil.
I november 2005 godkendte Kommunalbestyrelsen et projekt,
der indebærer, at der udføres en glasinddækning af altangange
mod nord, og at der etableres døre med automatik ud mod elevatortårnene. Der etableres tilslutning til det Automatiske
Brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), som er etableret i etape
2. Endvidere inddækkes omkring elevatortårnene mod både
nord og syd, og der etableres et glasinddækket indgangsareal
mod syd.
Der var dengang udarbejdet et skitsemæssigt overslag, som
anslog de samlede byggeomkostninger til 5.256.000 kr. inkl.
moms. Da projektet skulle udbydes i 2006 konstateredes væsentlige prisstigninger. Der er derfor udarbejdet et nyt projekt.
Social- og Sundhedsforvaltningens og Teknisk Forvaltnings redegørelse samt Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at projektet godkendes,
at der i 2007 gives tillæg til anlægsbevilling på 4.431.000 kr.,
at den kommunale udgift i 2007 på yderligere 539.000 kr. afholdes af kassebeholdningen, og
at der hjemtages størst muligt lån til finansiering af projektet.
SOSu. 203.

ad 786.

Redegørelse
KL. 82.20.04S05/00003-2007

787.
Projekt "Arbejdsmarkedet i midten" finansieret af EU´s Socialfond - tillægsbevilling.
Projekt ”Arbejdsmarkedet i midten 2” er en forlængelse af og en
delvis videreførelse af Projekt ”Arbejdsmarkedet i midten”, som
opnåede tilsagn om støtte fra EU´s Socialfond i december
2005, og som løb i perioden 1. april 2006 til marts 2007. Projek-
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tet blev søgt - og igangsat af Handicapafdelingen i det tidligere
Københavns Amt, som et fællesprojekt for de tre Job- og Aktivitetscentre Nord, Midt og Sydvest.
”Arbejdsmarkedet i midten 2” påbegyndtes 1. april 2007, og er
nu et selvstændigt projekt i JAC Sydvest
Projektets omkostninger total: 1.100.702 kr.
Ansøgt beløb fra Socialfondens mål 3: 1.100.702 kr., som er
imødekommet.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at der i 2007 gives en tillægsbevilling på 1.101.000 kr. til Projekt ”Arbejdsmarkedet i midten 2”,
at der i 2007 gives en negativ tillægsbevilling fra EU´s Socialfond på 1.101.000 kr., og
at der gives overførselsadgang mellem 2007 og 2008.
SOSu. 204.
Redegørelse
KL. 16.00.00S03/00001-2007

788.
Kvalitetsstandarder for træning og genoptræning for 2007.
Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en
kvalitetsstandard for træning og genoptræning efter § 86 i Lov
om social service.
Kvalitetsstandarden skal indeholde en beskrivelse af serviceniveauet samt indhold, omfang og udførelsen af træning og genoptræning m.v. efter servicelovens § 86. Kvalitetsstandarden for
2007 fremlægges hermed til godkendelse.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.
Seniorrådet gør opmærksom på, at jf. Kommunalbestyrelsens
beslutning skal der opkræves betaling for kørsel.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at forslag til kvalitetsstandarder for træning og genoptræning
for 2007 godkendes.
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen, idet dog
kørsel betales efter Kommunalbestyrelsens beslutning.
SOSu. 205.
Redegørelse
KL. 16.08.05P23/00009-2007
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789.
Ældreområdet - fritvalgstakster for 2006.
Ifølge lov 329 af 18. maj 2005 skal der laves en beregning af
”fritvalgstaksten” på ældreområdet - på baggrund af regnskab
2006. Beregningen omfatter interne og eksterne priser for praktisk hjælp, personlig pleje i dagtimer og personlig pleje på ubekvemme timer.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at de beregnede takster for 2006 godkendes,
at fritvalgstaksten for 2007 godkendes,
at de private leverandører efterbetales i alt 395.835 kr. for
2006, og
at merudgiften finansieres af visitators budget og medtages
ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2007.
SOSu. 206.

ad 789.

Redegørelse
KL. 16.08.36P21/00002-2007

790.
Rammeaftale - årlig redegørelse 2008 til Region Hovedstaden.
I henhold til Lov om social service skal Kommunalbestyrelsen
hvert år, inden 1. maj, fremsende en redegørelse til Region Hovedstaden.
De årlige redegørelser fra kommunerne danner baggrund for
Regionrådets forslag til dækning af kommunernes behov for de
sociale tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget indstiller,
at den årlige redegørelse til Region Hovedstaden godkendes.
SOSu. 208. BØu. 289.

ad 790.

Redegørelse
KL. 00.18.04P27/00004-2007

791.
IT-afdelingen, frigivelse af rådighedsbeløb - 532 082 - IT til
hjemmeplejen.
IT-afdelingen ansøger om, at der gives en anlægsbevilling på
337.000 kr. til indkøb af nyt IT-udstyr til hjemmeplejen.
Beløbet skal anvendes til indkøb af projektorer til undervisning,
fax, printere og pc`ere i områderne hjemmeplejen Nord og Syd,
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plejecentrene Æblehaven, Gildhøj og Nygårds Plads samt Roland.
Beløbet er afsat på investeringsoversigten.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at der gives en anlægsbevilling på 337.000 kr. til indkøb af nyt
IT-udstyr til hjemmeplejen.
SOSu. 210.
Redegørelse
KL. 83.01.02S05/00008-2007

792.
Fusion af de kommunale sprogcentre i Brøndby og Albertslund Kommuner.
En tværkommunal arbejdsgruppe har undersøgt konsekvenserne af en fusion af sprogcentrene i Albertslund og Brøndby Kommuner, og samtidig en overgang til en ny finansieringsmodel.
Arbejdsgruppen anbefaler en fusion med de forudsætninger der
beskrives i notatet, da det både giver en kommunal besparelse,
og samtidig sikrer en fortsat god drift af sprogundervisningen.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Beskæftigelsesudvalget indstiller,
at der optages realitetsforhandlinger mellem Brøndby og Albertslund Kommuner om gennemførsel af en fusion mellem
sprogcentrene pr. 1. januar 2008,
at udgangspunktet for forhandlingerne er ”Notat om konsekvenserne for en fusion af sprogskolerne i Albertslund og
Brøndby Kommuner til ”Vestegnens Sprogcenter””,
at placering af driftsherreansvaret for det samlede sprogcenter bliver i Brøndby Kommune,
at Borgmesteren gives bemyndigelse til at forhandle administrationsomkostningerne, som sprogcentret skal afholde til
driftsherrekommunen inden for modultaksten, og
at der nedsættes en tværkommunal arbejdsgruppe, der forestår arbejdet med en fusion, og at denne fremlægger mødesager for kommunalbestyrelserne i oktober 2007 med
henblik på at kunne gennemføre fusionen formelt.
BSu. 140.
Redegørelse
KL. 17.32.20A04/00001-2007
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Lukket dagsorden

793.
Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.
Til efterretning, se vedlagte bilag.

ad 793.

BLAD NR.
409

